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מודרנית ובי� לימוד הגמרא פתח שערי� חדשי� �המפגש בי� תרבות זמננו הפוסט
תחומי לימוד : שערי� אלו מקיפי� היבטי� רבי� של תלמוד תורה. בלימוד התורה

שימוש בכלי� שנוצרו , מתודות חדשות המאפשרות להבי� את זרימת הסוגיה, חדשי�
הרחבת חבורת , ית המדרשבהכנסת� לב' גיור� כהלכה'מחו� לבית המדרש ו

החיפוש , המודעות העמוקה לתאוריות הרמנויטיות, המשתתפי� בחוויית תלמוד תורה
כל אלה מאפשרי� את חידוש דרכי הלימוד ומביאי� . ועוד ועוד, אחר שאלת המשמעות

אלא שאנו יכולי� לסמ� את דרכו של , לא זו בלבד. לסערה של ממש בעול� בית המדרש
ודי לנו א� נזכיר את הגלי� המתעצמי� של , לל שינויי� רוחניי� רבי�תלמוד תורה כמחו

זהו המש� ההיענות . תלמוד תורה לנשי� ואת היקפי לימוד התורה בעול� החילוני
נראה כי הגלי� שעוררה . ל לפני למעלה ממאה שני�"למהפכה שחולל הרב קוק זצ

ו הרבה מעבר למה קריאתו לשוב ללימוד האגדה ולתורת אר� ישראל בכללה הרחיק
המצוטטי� , ג� קריאותיו לחירות המחשבה ולחופש המעצי�. שהוא ציפה שיתרחש

דתי נראה כיו� �בית המדרש הציוני. לא נותרו בחלל ריק, ר"הרבה במשנת הרב שג
הנכנס לבית המדרש מבחי� מיד . בצורה שונה באופ� משמעותי מבתי המדרש שקדמו לו

בהיק� הספרי� הנמצאי� על שולחנות , לשולחנות' סטנדרי�'בשינוי הארכיטקטורה מ
בתחומי� הנלמדי� , הלומדי� ובספרייה ובתחומי� שבה� ה� עוסקי� בלוח השיעורי�

 .� ועד הגמרא"בחברותות ובאימו� כלי� חדשי� בלימוד למ� התנ

אול� כל זה נתקל לכאורה בחומה בצורה בשעה שאנו מתקרבי� לעולמה של 
ומדת לכאורה בניגוד מוחלט לסביבה התרבותית שבה אנו ההלכה הפסוקה ע. ההלכה

אלא בעצ� קיומה , אי� מדובר בתכניה של ההלכה או בפסיקה לפי שיטה כלשהי. חיי�
מודרנית �א� שהתרבות הפוסט. המבני של ההלכה והמוסדות המופקדי� על פסיקתה

ל עצמו וכל המבקש להכניסה לתבניות מוצקות מורה ע, במהותה אינה ניתנת להגדרה
, הרי שנית� לדבר על מאפייני� מסוימי� המבטאי� את ייחודה התרבותי, שלא בא בסודה

ההלכה אינה . ואלה עומדי� בניגוד מוחלט לקיומה של ההלכה ולדרכי פסיקתה
שכ� בתבניתה , מאפשרת את העושר המגוו� בדרכי הלימוד ואת נקודות המבט השונות

החברה כולה ופונה לכול� באותה מטבע המסורתית היא מעצבת בעיצוב אחיד את 
בעוד שהתפיסה , ההלכה היא תהלי� אובייקטיפיקציה של העול� הדתי; ובאותה שפה
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בעוד , ההלכה מבוססת על אוטוריטה הלכתית; התרבותית מקדשת את הסובייקטיביות

תרבות זמננו ; שבעול� שבו אנו חיי� אי� מכירי� עוד בהייררכיה ובמונופול על הידע

; א תרבות החולות הנודדי� בעוד שבעולמה של ההלכה ישנה קביעות ויציבות יחסיתהי

בעוד שתרבות זמננו מבקשת את , עול� ההלכה מקדש את סמכות הדורות הקודמי�

החלוקה הקבועה והיציבה בי� מקורות הראויי� לשימוש בדיו� ; החדש ואת המסעיר

מבח� ההעתקה מתחו� ידע אחד הלכתי ובי� כאלה שאינ� ראויי� לכ� אינה עומדת ב

ההלכה רואה את עצמה כקובעת נורמות מחייבות מתו� תפיסת עול� ; למשנהו

 .ועוד ועוד, ולא כמשחקת במשחקי שפה', אונטולוגית שזה רצו� ה

שלפחות בספרי� שנתפרסמו עד כה ממשנתו של הרב , מעניי� לציי� את העובדה

 שהיבטי� מגווני� ורחבי� מאוד של על א� העובדה. נושא זה כמעט ולא עלה, ר"שג

וא� , יחד ע� הדרכות מעשיות, עול� לימוד התורה נמצאי� בכתבי� מופלאי� אלה

מודרני ולבעייתיות שבמונח זה היא �שהמודע�ת לשאלת ההלכה בעיד� הפוסט

אסוקי  "– 1הרי שאפילו שבהצעת יט הסעיפי� לדרכי הלימוד, אינהרנטית לדיו� עצמו

מקבילה לתופעה זו אני . ולדעתי לא בכדי, כלל לא מופיע" לכתאשמעתא אליבא דה

התפילה היא . רואה בעובדה שרוב מוחלט של הראשוני� לא התמודד ע� נושא התפילה

שאינה יכולה להיכנס למטבעות הפילוסופיי� שביקשו ' לא פילוסופית'תופעה 

בעיות שהיא שכ� קשה לבארה במטבעות רעיוניי� ולהתגבר על ה, הראשוני� להנחיל

, בשל כ� היא לא תפסה מקו� של ממש בדברי הראשוני�. מעוררת לאור תפיסת עולמ�

אפשר שכזה הוא מקומו . ואי� בדבריה� התמודדות ע� השאלות הקשות שקיומה מעורר

�הפער בינה ובי� השפה הפוסט: ר"של העיסוק בפסיקת ההלכה במשנתו של הרב שג

 . נית� לחיבור בינתיי��עד שהוא בלתי, לת הוא כה גדו'מודרנית והניו אייגי

שרבות מה� הובאו מכוחו של , דווקא בשל העובדה כי דרכי לימוד חדשות, אול�

מחולל העדר ההשפעה , משפיעות את השפעת� הניכרת, ר לבתי המדרש"הרב שג

כיוו� שה� מבחיני� , ההלכתית חוסר אמו� של הלומדי� בדרכי הלימוד המתחדשות

ולעיצוב מעשי של " אסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא"� מובילות לשדרכי� אלו אינ

חוסר האמו� הזה . אלא נותרות בסערת הנפש ובתשוקת הלימוד בלבד, החיי� ההלכתיי�

וג� בשל העובדה כי , נוצר ג� בשל המשקל הגדול שיש להלכה בעיצוב החיי� הדתיי�

וכשהוא אינו , י שבהביסודו של דבר חוט השדרה של לימוד התורה נותר החלק ההלכת

לא נית� להכחיש את . חלק מההתחדשות הראויה הדבר מעלה שאלות על הדר� כולה

ושחלק , העובדה שביסודו של דבר הסוגיה התלמודית חותרת לשאלת המעשה הראוי

הדוגמה הבולטת (גדול מהמקורות שאנו משתמשי� בה� ה� למעשה מקורות הלכתיי� 

אלא שג� , לא זו בלבד). סודו הוא ספר פסיקת הלכהשבי, ˜ˆÔ˘ÂÁ‰ ˙Âביותר הוא ספר 

אפשר להתעל� מ� העובדה כי חלק ניכר מהבחורי� והאברכי� �מבחינה סוציולוגית אי

וראו , וא� בעול� החרדי זה כ�(הלומדי� שני� רבות עושי� זאת במסגרת כולל ההלכה 

שי� כלל ועיקר בלימוד ההלכה אי� ה� פוג). ר לעובדה זו"להל� את מודעתו של הרב שג
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ונית� א� לומר שה� פוגשי� את ההפ , את הבשורה של דרכי לימוד התורה כברית

 .ולבחור בי� השניי�' גזורו'נוצרת אפוא מציאות המחייבת לומר . המוחלט

. הניסיונות לסתימת הפער הקיומי הזה עשויי� להוביל לאסטרטגיות רוחניות שונות

שהלכו בו רבי� בשעה , דת הרשויותאפשר שה� יצמיחו מחדש את עקרו� הפר

באותה תקופה רבי� יצרו בנפש� הפרדה בי� . שהמודרנה פרצה לחלל אוויר העול�

נחמ� מברסלב יצר הפרדה חדה בי� התמימות הפני� אמונית ובי� ערכי ' ר. העולמות

למדנית עצמאית  חיי� מבריסק יצר שפה פני�' ר; ההשכלה והמודרנה שפרצו בימיו

ישעיהו ליבובי� ' פרופ; ת ליסודות המודרנה לחדור אל תהלי הלימודשאינה מאפשר

ובדר זו ביקש לאפשר את החיי� בשני , יצר הבחנה בי� ערכי המוסר ובי� המצוות

הרב מרדכי ברויאר יצר הבחנה חדה בי� ניתוח המקורות בדרכה של ביקורת ; העולמות

 הצד –צעד בדר אחרת א� שכל אחד מה� . המקרא ובי� המשמעויות שניתנו לה�

שאינ� משפיעי� במודע האחד על , השווה שבה� הוא שה� אפשרו חיי� בשני עולמות

הפרדת רשויות תיתכ� אפוא ברמה . השני אלא מתקיימי� בעולמו של האד� זה בצד זה

. התאורטית ג� בשעה שאנו עוסקי� ביחס בי� הלמדנות המתחדשת ובי� פסיקת ההלכה

 מוצאי� כי דווקא פורצי הדר בעול� הלמדנות יעדיפו להקפיא אלא שאנו, לא זו בלבד

וזאת ג� כדי שלא ייחשדו כמי שבאי� להפו את הקערה על פיה , את ההלכה בתחומה

יש המבקשי� לבאר , א� נשוב לדמותו של הרב קוק. ולמוטט את רגלי העול� ההלכתי

האחרונות עסק בעיקר עובדה היא שבחמש עשרה שנותיו . את שנותיו האחרונות ברוח זו

תלמידיו . שהוא עיבוד החלק ההלכתי של הלימוד מהסוגיה אל הפסיקה, ·ÎÏ‰ ¯Â‡È‰ב

א� כי סביר להניח (' קבצי�'וחוקריו ניסו לבאר מפני מה זנח את העיסוק האינטנסיבי ב

ויש שביארו זאת על פי המדיניות , )שעדיי� אי� אנו מכירי� את כל כתיבתו מתקופה זו

 . ל הפרדת הרשויותהרוחנית ש

היא לא החזיקה מעמד . קשה להאמי� שאסטרטגיה זו תחזיק מעמד זמ� רב, אול�

וגדולי הדעת שצוינו לעיל בסופו של דבר לא הצליחו לייסד שיטה , זמ� רב בעבר

הסברות , חיי�' דתי אינו אוחז בדרכו של ר� עול� הישיבות הציוני–ששרדה לאור זמ� 

ל דר לימוד זו אינ� נחשבות גור� מרכזי בעול� הלימוד של המדברות בשפה הפנימית ש

 א� שאנו 3; וככל שאני מתרש� היא עוברת פיחות ג� בעול� הישיבות הליטאי2,היו�

הרי שחלק ניכר מההולכי� החדשי� בדרכו , נ מברסלב"של ר' תחיית המתי�'חוזי� ב

� זאת מכוח ואפשר שאי� ה� עושי', התמימות הראשונה'אינ� עושי� זאת מכוח 

ליבובי� בדבר הפרדת הרשויות שבי� המוסר ובי� ' משנתו של פרופ; התמימות בכלל

, ההלכה היא בעלת משמעות רק לאלה מתומכיו שעול� ההלכה כלל אינו מעניי� אות�

 .וכ� הלאה

 

„˙ÌÈ¯Â·˘ ÌÈÏÎ –˙ÂÈ�ÂÈˆÂ ‰¯Â˙ - ‰·È·Ò· ˙È: ר עצמו לתהלי� זה"את ניתוחו של הרב שגראו  .2

˙È�¯„ÂÓËÒÂÙ ,עור�(צוריאלי ' א( ,103�104, 36�42' עמ, ד" תשסהאפרת ; ‰‚‰È Â˙¯Â˙·)לעיל ,
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 .95' עמ, )1הערה , לעיל(·˙È Â˙¯Â‰‚‰ : ראו ג� .3
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ההשקה בי� עול� הלמדנות לעול� ההלכה מהותית יותר וניתנת פחות : זאת ועוד
יקת ההלכה יונקת מהדר� שבה נלמדה הסוגיה ומ� המקרה פס, בסופו של דבר. להפרדה

ולמעשה ג� , ומטבע הדברי� לימוד החלקי� הלמדניי� בתורה, הנידו� העומד על הפרק
ה� , לימוד החלקי� האחרי� שבתורה שבעל פה לרבות האגדה ושאר היבטי הלימוד

י� השניי� האמונה כאילו נית� לבנות חומה ב, לפיכ�. אבני היסוד של קביעת ההלכה
 .נראית יותר כאשליה מאשר כמציאות

. האפשרות השנייה היא להפו� את הקערה על פיה ולכפור במאפייניה של ההלכה
�סכנה זו אכ� אורבת לכל הלומד באופני הלימוד המתחדשי� מכוחה של התרבות הפוסט

 שאנו מוצאי� ביניה� רבי� שיחס� להלכה, דומני שלא יהיה זה רחוק לומר. מודרנית
. מושפע מאוד מהעיד� שבו אנו חיי� וה� רואי� בה גור� השראה ולא מקור סמכות

הראייה הלמדנית הסובייקטיבית מחלחלת אל תפיסה סובייקטיבית של ההלכה ומעצימה 
רעיונות הטועני� כי כל ניסוח נורמטיבי קבוע של . את המרד הרוחני הפנימי כנגד ההלכה
הכול ְתלוי הקשר ותרבות מחלחלי� ג� אל השיח התורה אינו ראוי שכ� הכול דינמי ו

ואנו מוצאי� תופעות של פער עצו� בי� תחושת הדבקות האלוהית ובי� הרפיו� , הדתי
אפשר שדווקא אימו� משנת לימוד זו תביא , באופ� פרדוקסלי ומכאיב. ההלכתי בכללו

לא מקרה (' רליגיוזית'נית� לאיחוי ע� עול� ההלכה ולהפיכת תורת ישראל ל�לקרע בלתי
ומי גוי גדול : "בניגוד מוחלט לאפיו� שלה) הוא שאי� מילה בעברית לביטוי ייחודי זה

קי� ומשפטי� צדיִק� � ).ח', דברי� ד..." (אשר לו ח

הניסיו� להפריד את עול� הלמדנות . ' שתי הדרכי� ג� יחד זרות למבקשי תורת ה
כזו משמעה ' הצלחה'. צלחאלא שג� אבוי לנו א� י, מעול� ההלכה לא רק שלא יצלח

. מסיבותיה ומיסודותיה, הפרדת רשויות וניתוק מעשה ההלכה וקיומה ממקורותיה
ומשעה שאי� היא , היא כלבוש לתכניה הפנימיי�' משמעותה המעשית של תורת ה

 אי� –מבטאת עוד את פרי השתלשלות הלימוד והגילוי המתחדש בטובו בכל יו� תמיד 
אלא שבסופו של , לא זו בלבד.  והרי היא כגו� בלא נשמה,עוד טע� של ממש בקיומה

,  כפי שבא לידי ביטוי בתורתו'דבר עמדה זו תביא להלכה שאינה מבטאת את רצו� ה
שפעלו מתו� יסודות , ואינה צועדת בדרכ� של חכמי התורה שבעל פה לאור� הדורות

יני בד בבד ע� ה למשה רבנו ונתינת שתי התורות במעמד הר ס"של שימור התגלות הקב
שחלקו קשור היה קשר בל יינתק ומודע לעול� , כוח חידוש ויצירה שאי� כדוגמתו

 .התרבותי הכללי שבו חיו חכמי� אלו

הפיכת ההלכה למקור השראה ולא למקור סמכות מפקיעה את מהותה , מאיד� גיסא
ת מלמדת כי מקור המצוו" אשר קדשנו במצוותיו וציוונו"ברכת המצוות . של ההלכה

בי� שאר הופעותיו של . ואנו לא בוחרי� במצוות אלא מצ#וי� בה�, הוא החוק האלוהי
וקבלת עול מלכות שמי� משמעה ג� קבלת , ה עלינו הוא הופיע כמחוקק וכמצווה"הקב

חכמי� דיברו בחומרה על המבקש להפקיע את חובת התורה ולו במצווה . עול מצוות
 .  מה שנראה בעיני האד� ובי� מה שלאולא העניקו את זכות הבחירה בי�, אחת

התהליכי� שתיאר הרב . דומה כי אנו נמצאי� בתהלי� של קריאה גדולה לשינוי
ילדינו מאבדי� את . ר ביחס ללימוד התורה מחלחלי� ג� אל תחומי היחס להלכה"שג
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ולא זו הטרמינולוגיה הראויה , אי� ה� מחפשי� קולות או חומרות דווקא. האמו� בהלכה
יהיה זה עלבו� לאמת ואטימת עיניי� ולב לטעו� כי , כמו כ�.  בהגדרת המבוקשלדו�

ואי� זה אלא טכסיס חדש של , הכוח המניע לערעור האמו� בהלכה הוא תאוות הלב
גרעי� האמת של מצוקה זו נובע בעיקר בשל .  היצר הרע–האשמאי הזק� והמוכשר 

אנו מתחמקי� .  של עול�התחושה הקשה כי ההלכה אינה מכווננת לרצו� ריבונו
ומכוח� של , מהאחריות הגדולה שלנו לממש את ההלכה כפי שהיא אמורה להיות

, )גילוח בחול המועד(תירוצי� שוני� אנו ממשיכי� לנהוג בדברי� שאי� בה� עוד טע� 
ומאיד� גיסא מזניחי� בצורה נואשת תחומי� שצריכי� להיכנס למרכזה של ההלכה 

והקו השוזר את כול� , סיבות רבות קיימות לתופעה זו).  חוקיי�איסור הורדת קבצי� לא(
שאינה ס� המוות כי א� מעיי� החיי� , הוא אי ההטמעה של התרבות שאנו חיי� בתוכה

 . של ההלכה

 'כיצד יהיה זה נכו� לבטא בפועל את השינויי� שיהוו יסוד לתחיית ההלכה ועבודת ה
מה צריכה להיות ההשפעה של התרבות ? ההלכתית כפירות של דרכי הלימוד החדשות

הא� נית� עוד לנתק בי� הלימוד ? שבה אנו חיי� על דמותה העקרונית של פסיקת ההלכה
המעיי� ייווכח ששאלות אלו ? העיוני והמדויק ובי� המשמעויות ההלכתיות של לימוד זה

 ר בספריו על הלימוד ולניתוח שהציע"לשאלות שהעלה הרב שג, א� לא זהות, דומות
אני מבקש אפוא . כדי לבאר את הפער שבי� בחורי הישיבה ובי� אהבת לימוד הגמרא

א� לא לעסוק בלימוד , ר לעיצוב דרכי הלימוד המחודשות"לצעוד בנתיב שהציע הרב שג
לא נית� לדבר על העתקה פשוטה של בשורת , כמוב�. התורה אלא בפסיקת ההלכה

שית המאפיינת את מהלכי הלימוד שכ� הרוח החופ, הלימוד לבשורת פסיקת ההלכה
ומתנשאת לרומו של עול� מחויבת להתכנס למטבעות מעשיי� ולציבוריות קהילתית 

מה שאני . ומדובר בתהלי� שונה בצורה משמעותית, בשעה שאנו עוסקי� בענייני הלכה
ר על הלימוד ולהלביש� בלבוש "מבקש לעשות הוא להפשיט את דבריו של הרב שג

אי� מדובר במלאכת איסו� , על כ�. והי� שבהלכה ולברית שבקיומההמתאי� לבקשת אל
לשפת שיח ) למדנית(כי א� בחכמה המחייבת להעתיק משפת שיח אחת , הדרכות בלבד

 ).פסיקתית(אחרת 

במאמר קצר זה אנסה לבחו� רק שתיי� מבי� ההתרחשויות העקרוניות שצריכות 
 בפועל ברמות שונות במקומות ולדעתי ה� א� מתרחשות, להתרחש בעולמה של ההלכה

, התרחשות אחת היא ההתרחשות במישור המוסדי. ג� א� אינ� מוגדרות ככאלה, שוני�
ומעצימה את הממד ', צרכני�'הקובעת יחסי� אחרי� בי� פוסקי ההלכה ובי� ה

. הסובייקטיבי בפסיקת ההלכה ובאופייה ואת השותפות של מקיימי ההלכה בפסיקתה
למקורותיה כחלק מהחתירה הרוחנית ' כוונו� ההלכה'א הכמיהה לההתרחשות השנייה הי

 . לקוהרנטיות וליושרה, לאותנטיות

‰ÎÏ‰‰ ˙˜ÈÒÙ Ï˘ ˙È„ÒÂÓ‰ ‰˜ÈÓ�È„‰ 

עול� . פוסק ההלכה פועל לאור� הדורות כבבואה וכצל של בית הדי� הגדול בירושלי�
 מאתנו דבר כי ייפלא: ההלכה האידאי הראשוני מתואר בתורה כעול� הייררכי מובהק
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ולשמוע את מה שהוא מורה , אנו מצ#וי� לעלות לבית הדי� הגדול בירושלי�, למשפט
ונגזר , משעה שהורה בית הדי� נצטווינו שלא לסור מ� התורה ימי� ושמאל. לנו לעשות

). יב, ז"דברי� י" (ומת האיש ההוא"שמוע אל ההוראה הזו �על העושה בזדו� לבלתי
כי בי� בית הדי� הגדול ובי� הנזקקי� להוראה בבית , ו למדי�במקומות אחרי� בתורה אנ

שה� חלק , שרי חמישי� ושרי עשרות,  שרי אלפי� ושרי מאות–הדי� קיימי� מתווכי� 
ולאורה מצ#וה , מערכת משפט זו נוסחה בידי התורה שבעל פה. נפרד מההייררכיה�בלתי

 .ע� ישראל להקי� בתי הוראה ובתי משפט בכל אתר ואתר

לא קרסה הוראת , ערב חורב� הבית השני, שעה שקרס בית הדי� הגדול בירושלי�מ
התהלי� החל . חכמי ישראל בגדלות� מילאו את הווקו� בצורות שונות. ההלכה בישראל

ובעקבותיו פעל רב� , בבית הדי� הגדול ביבנה ובמעשה הנאדר של רב� יוחנ� ב� זכאי
לאחר שהתמוטט א� הוא .  הוראה זהגמליאל נמרצות כדי לבסס את מעמדו של בית

א� . וכבר לא היה מוקד אחד ומקו� אחד לפסיקתה, התפצל המוסד של פסיקת ההלכה
הוענק מעמד בית הדי� הגדול באופ� חלקי לאוטוריטות שעמדו , ככל שנית�, על פי כ�

מעמד של אוטוריטה נית� למספר : אוטוריטות אלו יוצגו בדרכי� שונות. בראש הקהל
ובמקביל נית� ,  מאיד� גיסא˘ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂובראש� המשנה מחד גיסא וה, ל ספרי�מועט ש

לראשי הגולה או לכל מסגרת ממלאת , מעמד זה למרא דאתרא שעל פיו יישק כל דבר
למעשה צמח עול� הרבנות כולו מכוחו של אתוס ההוראה בישראל . מקו� אחרת

 . והותא� במש� השני� לקהילות השונות ולנסיבות החיי�

ג� בשעה שבית הדי� הגדול היה קיי� היו . יש בתיאור זה הרבה מ� הנאיביות, אמנ�
, ואנו מוצאי� בעולמ� של חכמי� הגבלות רבות לדיני זק� ממרא, מחלוקות עליו

אלא שלעתי� היה , לא זו בלבד. שהותירו מרחב גדול מאוד של גיוו� ואפשרות מחלוקת
על . הצדוקי� והפרושי� היו קשורי� ג� בכ�ומאבקי , ערעור על בית הדי� הגדול כולו

לא נית� לראות בה� , א� העובדה שמעמד עליו� נית� לסוגי� שוני� של ספרי�
 לא זו בלבד שכנגד המשנה עמדו מקורות תנאיי� שוני� –אוטוריטות מוחלטות 

כבר האמוראי� מצאו דרכי� שונות שלא לקבל את המשנה ככוונתה המקורית , ומגווני�
בי� על ידי אמירת אוקימתות שחלק� מפקיע , "רב תנא הוא ופליג"י הקביעה  על יד–

ג� . על ידי שינוי גרסות ובעוד דרכי� שעמדו לרשות�, למעשה את פשוטה של המשנה
א "של הרמ' מפת השולח�' בי� על ידי – מצא עצמו בעיצומה של סערה ˘ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂה

שלעתי� חלקו עליו והביאו לידי ביטוי ובי� על ידי פרשניו ונושאי כליו , שכיסתה אותו
ג� התיאור הפסטורלי של המרא דאתרא אינו עומד במבח� המקורות . דרכי� אחרות

המלמדי� על התערבות פסיקתית ממקומות אחרי� ועל מאבקי� גדולי� , ההיסטוריי�
 . בעולמ� של חכמי�

 שני לא נית� להכחיש, על א� ההכרה כי המציאות הייתה מורכבת יותר, אול�
ראשו� בה� הוא ההכרה העקרונית בדבר חשיבותה של אוטוריטה . ענייני� מרכזיי�

הכרה זו נבעה ממקורות תאולוגיי� עמוקי� בדבר שלשלת מסירת תורה . הלכתית
ההלכה . א� ג� מגישה הלכתית עקרונית ביחס לחשיבות הציבורית של ההלכה, בישראל

אלא כרשות הרבי� ציבורית המחייבת את , ונתפסה לא כנתיב אישי שבי� אד� ובי� אלוהי
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 קבלו וה� קבל הוא דני� וה� ד� שהוא פי על א�"כבר בסוגיית זק� ממרא נפסק כי . כול�
 ,יכולי� אינ� ולהניחו כבוד� על למחול די� בית רצו וא� ,כבוד לה� חלקה התורה  הרי–

� א� " הרמב).ד"ג ה"הלכות ממרי� פÂ˙ ‰�˘Ó¯‰ " (בישראל מחלוקת ירבו שלא כדי
ואפשר שאינה מתאימה בכל עת ובכל מקו� לכל , ביאר כי התורה כתובה על דר� הרוב

 להזק ולא מעט הנמצא לעני� יביט ולא, הרוב על שה� העניני� בו יכו� אמנ�: "אד�
 4."התוריית ההיא וההנהגה ההוא השעור מפני אד� מבני לאחד שיבוא

� התקיימה בישראל מסורת עתיקת כי על א� כל החריגי, שני בה� הוא העובדה
ואת ' הוראה'מסורת זו יצרה ג� את המושג ההלכתי של . יומי� של הרב פוסק ההלכה

ובקביעה כי ישנ� ' שני שבילי�'דוגמה למשמעות זו עולה בסוגיית . משמעויותיו השונות
 �לחכ אחד  כל– נשאלו א�: "דיני הוראה ובית די� אינו יכול לפסוק שני פסקי� סותרי�

 ברשות טומאה בספק ל� כדקיימא, לטמאו יכול די� בית ואי�, טהור עצמו בפני ספקו
 או טמאי� לומר לנו יש אחת ובהוראה הואיל, אחת בבת באו וא�, טהור ספקו הרבי�
פסחי� י , י"רש" (טמא ודאי האחד שהרי ,את� טהורי� לה� לומר לנו אפשר אי, טהורי�

ע� ישראל ניווט בפועל בי� התפיסה העקרונית . אהויש עוד כללי� רבי� של הור, )א"ע
ג� העובדה . ביחס לאחדות ההוראה ולכפיפות לה ובי� מימוש עיקרו� זה לאור הנסיבות

שחלק ניכר מהאומה היה חסר השכלה מספיקה כדי להשתת� בדיו� או למצער לבקר 
 .  הכפיפה את הציבור ביתר שאת לפוסקי ההלכה–אותו 

תרבות זמננו מרככת באופ� מהותי .  עוד בדרכי השיח של ימינומבנה זה אינו אפשרי
הרופא לדוגמה . ערעור זה בא לידי ביטוי בכל שטחי החיי�. את מושג האוטוריטה בכלל

והבא לפניו בא מצויד בשכבות ידע ', סגנו של ריבונו של עול�'איננו מתפקד עוד כ
, צויי� במתקפה מתמדתמנהיגי המדינה מ; גדולות שלמד משיטוטו ברשת האינטרנט

ונקודת ההנחה כאילו יש במעשיה� חכמה יתרה או ידע שאינו נגיש לאחרי� אינה 
הכוללת בתוכה את חופש הדעה , ג� התפיסה הדמוקרטית המהותית; עומדת לה� כמג�

 משפיעה השפעה ניכרת על תפיסת –חובת הביקורת וחירות הבחירה , וזכות הערעור
הוא יודע . ק לפסיקת הלכה בימינו אינו בא כשואל ת�הנזק. ההלכה ופסיקת ההלכה

והוא ניצב בפני פוסק ההלכה במרחק מצומצ� , יש לו אפשרות חיפוש רבות יותר, יותר
יכולתו לקרוא ספרות הלכתית ברמה , מנוע החיפוש האינטרנטי. הרבה יותר מבעבר

 כל אלה –בה חוש הביקורת וההשכלה הרח, המודעות שלו לאפשרויות המגוונות, גבוהה
 . מחייבי� שיח הלכתי אחר

אלא שיש א� חלקי� בתו� פסיקת ההלכה שבה� הוא מומחה רב יותר , לא זו בלבד
רבות נכתב על כ� שפסיקת ההלכה . או לפחות שווה לו ביכולתו, מאשר פוסק ההלכה

, היא קשורה קשר עז לפרשנות נכונה של המציאות. אינה מתחילה בידע הלכתי בלבד
פסיקת ההלכה עצמה , בנוס�.  בהכרח שלפוסק הלכה יש יתרו� על הבא לפניוובכ� לא

וא� בזאת נית� לערער על האקסקלוסיביות של פוסק , כרוכה בשיקול דעת משמעותי
התמוטטות האוטוריטה קשורה אמנ� ברוחב הגדול של הידע , ומעל לכול. ההלכה

 

4. ÂÓÌÈÎÂ·�‰ ‰¯ ,פרק לד, חלק ג. 
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הרעיו� היסודי של . רבהאול� היא נעוצה במקו� עמוק בה, ובאיבוד המונופול עליו
הרעיו� היסודי של הבחירה . האוטוריטה הוא זה שאינו מתקבל עוד על הדעת כפי שהוא

 .ה� מהות קיומו של האד�, החופשית הוא שהחיי� האותנטיי� והעצמאיי�

תהא זו יומרה עזת פני� . טענתי היא שמציאות זו תלווה אותנו כנראה תקופה ארוכה
אול� נית� לומר כי לפחות בעתיד הנראה לעי� , שאר עמנו לנצחלומר בוודאות כי היא תי

לכ� יש אפוא השפעה ניכרת על מעמדו של פוסק ההלכה ומורה . היא לא אמורה להיעל�
אול� דרכי , מעמדו ותפקידו לא השתנו. המבקש ללמד את הע� הזה תורה, ההוראה

ל� וגובר משקלו של ובעיקר הו, הפסיקה עוברות שינוי משמעותי מ� הבחינה המוסדית
ופוחת , פוסק ההלכה כמלמד תורה וכמציג את האפשרויות ההלכתיות ומשמעות�

במקביל הול� וגובר משקלו של מקיי� ההלכה בפיענוח . משקלו כמחוקק ומכריע
המציאות ובהתאמת האפשרויות ההלכתיות השונות למציאות שאותה הוא מכיר יותר 

 . מכול בדרכו שלו

לפסיקת . יכול אפוא עוד לבוא מכוח סמכותו המוסדית בלבדפוסק ההלכה אינו 
. והיחסי� אינ� עוד יחסי� של מצווה מוחלט ומציית מוחלט, ההלכה שותפי� נוספי�

ראשונה . וזאת בשתי דרכי�, אנו מוצאי� אצל רבני� השפעה ניכרת של מציאות זו, ואכ�
עוד רק בהסברה נאותה אי� מדובר . בה� היא הצגת ההלכה בפני השואלי� או הלומדי�

ת ברוב מוחלט של "דבר המקובל והקיי� כבר בספרות השו, או בנימוקי ההלכה
הרב מלמד את השואלי� את הצדדי� השוני� . אלא במבנה אחר של פסיקה, התשובות

ואת האפשרויות השונות לפסיקת , את המקורות ההלכתיי�, של ניתוח השאלה ההלכתית
 משרטט את גבולות הִגזרה של ההלכה האפשרית למעשה הוא. הלכה במציאות זו

והוא מציג את , לעתי� אומר הרב כי הוא מכריע במצבי� אלה כשיטה מסוימת. הקיימת
ובסופו של דבר המממשי� את , אלא שכל זה הוא חלק משיח. הכרעתו בפני השואלי�

כיוו� שה� הבוחרי� בי� האפשרויות , פסיקת ההלכה הראויה ה� השואלי� עצמ�
 .ונות וה� ג� הקובעי� את שיקול הדעת של בחירה זוהש

המודעות העמוקה לצדדי� השוני� המשפיעי� על פסיקת ההלכה של , מעבר לכ�
. הרב עצמו הופכי� את נאמני ההלכה למודעי� לסוגיה זו ולבעייתיות שהדברי� גורמי�

�  בהמש5".צדק ר�"ר "פסיקת הלכה באופ� כזה מתאימה מאוד למה שכינה הרב שג
 ומה שאני מציע כא� הוא למעשה זכות 6,"זכות השתיקה"דבריו פיתח את רעיו� 

חובת שתיקה זו מוכרת בהלכה .  חובת השתיקה של הרב–או ליתר דיוק , השתיקה
כש� שמצוה : "היא אינה עוסקת במהות תפקידו של הרב אלא בנסיבות. מכיווני� אחרי�

יבמות סה " ( לומר דבר שאינו נשמעכ� מצוה על אד� שלא, על אד� לומר דבר הנשמע
חובת השתיקה , בר�.  וכדומה7"מוטב לה� לצבור שיהו שוגגי� ואל יהו מזידי�"; )ב"ע

היא נובעת מתפיסה אחרת . שבה אני עוסק כא� היא חלק אימננטי מפסיקת ההלכה עצמה

 

5.  ÌÈ¯Â·˘ ÌÈÏÎ)15�17' עמ, )2הערה , לעיל. 

6.  ÌÈ¯Â·˘ ÌÈÏÎ)ואיל�18' מעמ, )2הערה , לעיל . 

 .242' ליברמ� עמ' מהד, י"ו ה"תוספתא סוטה פט .7
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מהספקנות האימננטית בעולמו של ;  בהלכה'ממשקל� של שואלי דר� ה; של מעמד הרב
וברעיו� כי ישנה ' לפני� משורת הדי�'ב עצמו ומהכרה במשמעות העמוקה של הר

חשיבות בכ� שחלק משמירת ההלכה ינבע מעולמ� של השומעי� ולא רק מפסיקתו של 
כי הצד המוסרי שצרי� להימצא בתור נדבה ואהבת חסד הוא : "כפי שכתב הרב קוק, הרב

כער� האוויר , י הכללי החיוביצרי� לעול� להיות לו משקל נודע לפי הער� המוסר
א שלא ישאירו "שא, החופשי לעומת הבנייני� והמעשי� הקולטוריי� הממלאי� אותו

  8...".בעבורו מקו� רחב מאד

 –המשמעות המעשית של פסיקת הלכה בדר� זו היא שהפסיקה מתקיימת כדיאלוג 
, לקבוע את דרכהשכ� פוסק ההלכה יודע יותר ומוסמ� יותר , אמנ� לא דיאלוג בי� שווי�

זו הייתה מעול� דרכה המעשית של פסיקת , אמנ�. א� עדיי� השפה היא דיאלוגית
והיה פער של ממש בי� העמדה הדקלרטיבית של פוסק ההלכה לבי� פסקי� , ההלכה

בדר� כלל עמדתו הפומבית הייתה מחמירה הרבה יותר . שפסק בפועל לבאי� בפניו
, � כי כ� נאה וכ� יאה לעולמה של ההלכהורבי� הסוברי, מפסיקה מעשית מקילה

 .ולמעשה מדובר בשפה דיאלוגית א� א� אי� מכני� אותה כ�

אול� נראה לי כי ישנ� שני סוגי� של פער בי� הדקלרציה הפומבית ובי� הפסיקה 
הפער הראשו� הוא פער בי� נוסח פסקני וחות� באמירה הפומבית ובי� נטייה . האישית

: סובר שיש לצמצ� מאוד את הפער הזה מסיבות שונותאני . להקל בשיח האישי
וזה עצמו , משמעותו של פער זה היא הענקת פומביות להלכה שאינה ההלכה המעשית

יש בכ� הטעיה של אלה שלא באו באופ� פרטי אל הרב ונוהגי� לייסר את ; נזק גדול
,  לרבהדבר מעניק כוח גדול מדי; עצמ� לחינ� בדרכי הלכה שאי� חובה לנהוג בה�

דבר שהוא מסוכ� מאוד לעולמה , והוא המעניק אות� מכוח סמכותו' ק#לות'שהוא בעל ה
. הוא בסגנו� פרסומה של ההלכה עצמה, המבור�, הפער האחר. ועוד ועוד, של תורה

פוסק ההלכה המנסח את דבריו כגבולות ִגזרה ומדגיש כי בתו� הגבולות האלו זוהי 
 מבי� –להיות שות� לה א� לא גור� מכריע בקביעתה שהוא יכול , הכרעה סובייקטיבית

. היטב את המציאות החדשה שהתורה מופיעה בה ואת הדר� הראויה לפסיקת הלכה
וא� אי� הוא הקורא הבלעדי של החלקי� , במקו� שבו הרב אינו מתיר ההיתרי�

אלא הוא מלמד , )נפרד מהפסיקה�שכאמור ה� חלק בלתי(המציאותיי� שבפסק ההלכה 
) מוב� שהדבר תלוי באלו תחומי� מדובר(ופסיקת ההלכה שלו מוגבלת באופייה , התור

 אנו מוצאי� את פסיקת ההלכה המכוונת יותר מבחינה מוסדית לאותנטיות של התורה –
 . עצמה

רבי� הזוגות השואלי� על הפלה במצבי� רפואיי� : הבה נדגי� את המבנה הזה
כל הצדדי� ופוסק הא� ההפלה מותרת או אפשרות אחת היא שהרב שומע את . מורכבי�

הפסיקה : ולאור דבריי יש בה ליקויי� רבי�, זו הדר� המסורתית לפסיקת הלכה. אסורה
בי� ; והרב לא הוכשר להערכת המציאות באופ� מיוחד, מבוססת ג� על הערכת המציאות

פוסק  ולא ברור מדוע הרב הוא ה–מרכיבי הפסיקה נמני� שעת הדחק או היכולת הזוגית 

 

 .צז' עמ, איגרת פט, ג"י� תשירושל, א‡‚¯È‡¯‰ ˙Â‰ , ה קוק"הראי .8
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, הפסיקה בנושאי� אלה נתונה לעתי� במחלוקת גדולה בי� הפוסקי�; בענייני� אלה
אול� בהקשבה לדרכי . ומדוע הכרעתו של הרב בדרכו מחייבת את השואלי� אותו

הוא יבאר לשואלי� את העובדה : הפסיקה שבה� עסקנו לעיל דרכו של הרב תהיה אחרת
גיל , הסיבה להפלה(משלושה מרכיבי� כי כל פסיקה בענייני הפלה מורכבת למעשה 

הוא ילמד אות� כי יש הרואי� זאת כאיסור דרבנ� ויש הקובעי� ; )והפרוצדורה, ההיריו�
הוא ילמד את� את ; )בקצרה(שזה איסור דאורייתא ויבאר את הנימוקי� והשיקולי� 

 את כל זה הוא עושה לא רק. הסברה שיש לחלק בי� שלבי� שוני� של ההיריו� וכדומה
�אלא בשל העובדה , בידעו שיש ביד� דרכי� להגיע אל המידע הזה בקלות, מתו� אילו

ואי� ביד אוטוריטה , שהוא עצמו יודע ומכיר בכ� כי ישנ� אפשרויות הלכתיות שונות
אלא שהוא מאמי� באמונה שלמה , לא זו בלבד. שאי� בלתה' ההלכה'כלשהי לקבוע מהי 

לאחר שעשה . א היא פסיקת ההלכה הראויה לה�כי הבחירה החופשית של בני הזוג הי
 . את כל אלה הוא אינו חות� את גורלו של היריו� זה לבדו

. יש להדגיש כי הרב אינו נמנע מלומר את דעתו שלו בשעה שהזוג מבקש זאת
בשל אמונ� הגדול בשיקול דעתו , פעמי� רבות מבקשי� השואלי� לדעת את עמדת הרב

לא שמניסיוני למדתי כי פעמי� שעשיית חסד ע� בני הזוג א, לא זו בלבד. וברוחב לבו
, למדתי שפעמי� רבות, רפואיי��מניסיוני הרב בנושאי� אתיי�. משמעה תשובה חותכת

: מבקשי� הנזקקי� לטיפול רפואי, לאחר שהוסברו לה� כל המשמעויות של הטיפול
אול� . ?'כזהמה היית עושה בעצמ� לו היית נתו� במצב , עזוב אותי מכל ההסברי�'

ובוודאי מותר לרב להיענות לה בשעה , אמירה זו א� היא חלק מהקשר הפסיקה הרחב
 .שמבקשי� ממנו את הדבר

טעות לחשוב כי תוצאתו של תהלי� זה היא תרגו� מוחלט של ההלכה לעולמ� של 
המטרה איננה הסכמה מוחלטת או הזדהות מוחלטת של מקיימי ההלכה . נאמני שומריה

 מני�", ודברי רבי אלעזר ב� עזריה, הסיבות האונטולוגיות לכ� נידונו בעבר. ע� ערכיה
 על לבוא אפשי אי ,חזיר בשר אי אפשי לאכול, ללבוש שעטנז אפשי אי אד� יאמר שלא

 ה� אב� מוסד במחשבת� 9,"שבשמי� גזר עלי כ� ואבי אעשה מה איפשי אבל ,הערוה
כי הדבר ג� לא יביא , ר"נו הרב שגמעבר לכ� לימד. של חכמי� על התורה ועל ההלכה

בהסבירו את הנטייה ללימוד . ולא זה הוא מה שהציבור מבקש, מזור במישור הקיומי
או ' אחר'הוא מחפש דווקא את הלימוד ה! ואולי ההיפ�, מתברר שלא: "הד� היומי כתב

משו� שאחרות זו היא היא המגע שלו ע� בית המדרש וע� , את האחרות של הלימוד
המציאות , להפ�.  בקשה זו אינה פחותה בשעה שאנו עוסקי� בפסיקת ההלכה10."הקודש

 לכורתי ברית ע� 'היא הופכת את מבקשי דבר ה, ראשית: הזו מבורכת משני כיווני�
. מחליטי� ושותפי אמת בפסיקת ההלכה, מביני�, מתלבטי�, ההלכה כאשר ה� מעורבי�

א מהווה גור� חינוכי עמוק ומעצבת אלא הי, קיומה של ההלכה אינו טכני בלבד, שנית
 .  ביתר נאמנות'את יראת השמי� וטהרת עבודת ה

 

 .ב"ווייס צג ע' מהד, תורת כוהני� קדושי� פרק יא .9

10.  ÌÈ¯Â·˘ ÌÈÏÎ)31' עמ, )2הערה , לעיל. 
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‰ÎÏ‰‰ ÔÂ�ÂÂÎ 

תפיסה דתית , הרצו� של הוגי הדעות הציוני היה לחולל מנטאליות דתית חדשה

. א� מה שהתרחש בפועל לא היה אלא תוספת של סעיפי בשולח� ערו�. אחרת

שמשו , אורתודוכסי�ניאו, צר ז� חדשנו. התפיסה הבסיסית נשארה כשהייתה

הופ� הוא , א� מתו� עמדה אורתודוכסית, יומרנותו להתמודד ע שאלות הזמ�

  11.לבעייתי פי כמה

דווקא בשל . החתירה לאותנטיות ולנקיות הפסיקה היא ממאפייני התקופה שבה אנו חיי

 ההלכה תושפע קיימת ציפייה גדולה כי ג, ההאזנה הקפדנית לסוגיה בתהלי� הלימוד

הקושי לקבל שפה . מהבנת התהליכי הרבי שיצרו את הסוגיה בתבניתה הסופית

הקושי הזה יוצר עומס . הלכתית שאינה חותרת לבקשת האמת ההלכתית הול� וגובר

הראשו� והעיקרי שבה הוא היחס שבי� עול ההלכה למערכת . נפשי משני סוגי

י את הפער הזה בפרק הפותח את ספרו ר הדג"הרב שג. הערכי שבתוכה אנו חיי

‰‚‰È Â˙¯Â˙·12ואכ�.  ביחס למסכת קידושי� ולנישואי� בכלל , א נשווה את הדברי

נוכל ,  לסוגיות מסכת קידושי� וכתובות13ר עצמו לבני זוג תחת חופת"שאמר הרב שג

 . לראות את הפער העצו שבי� השניי

ובדה שפער בי� התפיסות קיומה של תופעה זו נעשה קשה שבעתיי בשל הע

ועל כ� אי� לנו , ל"האישיות ובי� עול ההלכה כמעט ואינו נמצא בעול מחשבת של חז

קשה למצוא תחו של התלבטויות . תבניות עתיקות מפורשות להתמודד ע תופעה זו

ראשית של ויכוחי מרי ע . ולעתי בצורה נועזת ביותר, ושאלות שלא עלה באגדה

וכמעט כל גיבורי המקרא מצאו עצמ מתייצבי מול , �"ל מצוי כבר בתנריבונו של עו

ל היה אפוא בסיס ומסורת של העלאת השאלות "לחז. האלוהי ומקשי על הנהגתו

ל ותרי אחר המקומות "כשאנו סוקרי את ספרות חז, א� על פי כ�. הקשות ביותר

קשה למנות (ספורי מאוד אנו נאלצי לצטט מקומות , שסוגיה זו הייתה יכולה לעלות

 בשיחה שקיימתי 14).את המקומות שבה צוטטו דבריו של חנינא חייטא על הממזרות

הוא טע� כי אפשר שבכל המקומות , לפני שני ע הרב יהודה ברנדס על תופעה זו

 כגו� טורנוסרופוס (שבה מתקיי פולמוס בי� חכמי ישראל ובי� חכמי אומות העול

דומני . ואול איני בטוח בכ�, ל ע עצמ" בשיח פנימי של חזמדובר למעשה) הרשע

ל התאי בהתאמה טבעית וברורה "כי עול הפסיקה של חז, שיהיה נכו� יותר לומר

ל א� קראו באופ� מודע את פסוקי "יש חוקרי הטועני שחז. לעולמ הרוחני והמוסרי
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, אי� בי� העולמותכדי להת, "הלכה עוקרת מקרא"בנוסח , התורה לאור תפיסת עולמ�
 .ואי� ברצוני להתפלמס ע� דבריה� במסגרת זו

אול� אני מבקש כא� להציג מהות אחרת של , סוגיה זו נידונה פעמי� רבות, כאמור
אי� בכוונתי לעסוק שוב בשאלת היחס בי� . הדיו� ולהתמקד בשיח ההלכתי הפנימי

וט כאשר העמדות ההלכה והמציאות ובי� מסורת וחידוש או בדרכי� שאות� יש לנק
ג� א� נניח את ההנחה הקיצונית . המוסריות כפי שה� נתפסות היו� סותרות את ההלכה

היסטורי �כי עול� ההלכה הוא על, יק'המובאת תדיר בשמו של הרב סולובייצ, ביותר
 עדיי� קיי� צור� עצו� – 15וכי הוא מתנהל בכלי� המיוחדי� רק לו, פסיכולוגי�ועל

ג� א� נניח שקיימת נטייה רליגיוזית לבקש את . ה האותנטיבכוונו� ההלכה למקור
 ישנו פער הול� ומתרחב בי� שפות השיח השונות בתו� השיח –' אחרות'ואת ה' זרות'ה

שהייתה קיימת א� , השאלה שבה אני ד� היא שאלה פני� בית מדרשית. ההלכתי עצמו
אני . ' מהו רצו� הוכל שהוא שואל הוא, א� כל ע� ישראל היה נאמ� לתורה ולמצוות

אני , להפ�. מבקש להדגיש כי אי� מדובר כלל וכלל בחיפוש אחר היתרי� וקולות בהלכה
מערי� כי א� תתעצ� התביעה לכוונ� את ההלכה למקורה נמצא את עצמנו בעול� שבו 

אני מתקשה להבי� את ההיתר : דוגמה לדבר. נתבעות נורמות קשות בהרבה מהיו�
ואפשר , על מהות השבתו�) כד, ג"ויקרא כ(� "אור דברי הרמבל, לקרוא עיתוני� בשבת

אנו מתקשי� יותר ויותר לקבל הלכות . כי מדובר בהגדרה מדאורייתא של יו� השבת
ל "על קביעה שרירותית כי אי� משני� גזרות חז; )מכירת חמ�(המבוססות על הערמה 

על ; ")כבוד הציבורמפני ("על הנחות חברתיות שאינ� עומדות עוד במבח� ; )קטניות(
; )קיומה של מצַוות שילוח הק� בימינו(התעלמות מהאופי הכללי המהותי של המצווה 

צריכי� להיות מעוצבי� כיו� " דר� בני מלכי�"זמני קריאת שמע שנוסדו מלכתחילה 
חוקיות �על הגדרות מחדש של גזל בעול� של הורדות בלתי; מחדש מדאורייתא

; דיני אונס ומפתה; וכיצד יש להעניש עוברי עֵברה, רהדיני עונשי� שבתו; מהמרשתת
שכ� מי , רלוונטית לחלוטי��קריאת כתובה בלתי; בישול בשבת בטכנולוגיות חדשות

ומה במערכת המופיעה בכתובה , "מאה זקוקי� כס� צרו�"יכול להצדיק את השימוש ב
 ברחובות דהיו� דיני עירובי�; דומה אפילו למערכת היחסי� שבי� בעל לאשתו בזמ� הזה

משמעות קיו� ; )כיצד נית� שלא לראות בחלק מהנתיבי� רשות הרבי� מדאורייתא(
� . ועוד ועוד, כגו� שמיטה בזמ� הזה, מצוות התלויות באר

המנתח את הרסיסי� הזעירי� שהובאו לעיל ימצא שאי� ה� עוסקי� בשאלת המפגש 
באופ� שנית� להשיב כי תפקידה , בי� עול� ההלכה לבי� ערכי� תרבותיי� הנוהגי� היו�

אני מתכוו� במסגרת זו לדו� א� ורק . של ההלכה הוא לעצב את המציאות ולא להיכנע לה
 �במצבי� שבה� ההלכה עצמה קובעת כי היא מבוססת על ההתנהגות האנושית בדר� אר

דוגמות אי� ספור נוגעות , מעבר לכ�". בשכב� ובקומ�"כגו� , טבעית ורגילה של העול�
. כי א� לדיוק קפדני בהלכה עצמה, ושאי� שאינ� קשורי� כלל לשינויי� התרבותיי�בנ

אי� אנו מדברי� על הקושי שמקורו ברצו� להסיר את עול , כאמור בפתיחה לדברינו
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מדובר במוטיבציה פנימית החותרת לעשות את דבר , להפ�. ההלכה מעל מקיי� ההלכה
א� אי� אנו מדברי� באלה המבקשי� . ותרככל שאמת זו מתבררת לנו יותר וי,  באמת'ה

, הבקשה כלל אינה נוגעת לקולא ולחומרא. בתהלי� זה א� את הק#לות ההלכתיות
ואפשר שבסופו של יו� נמצא אותה תובעת מאתנו הרבה יותר מאשר התביעות הקיימות 

ביסודו של דבר מדובר . מדובר ברצו� לכוונ� את ההלכה למקורה היא. היו� מכוחה
מהי הדרכת ריבונו של "בשאלה " כיצד להסתדר ע� ההלכה" השאלה השכיחה בהמרת

  16".עול� בהלכה לכתחילה

. כוונו� כזה של ההלכה משמעו בחינה מתמדת של כל סעי� וסעי� בהלכה, למעשה
אלא בכל היקפה , אי� מדובר רק באות� נושאי� העולי� תדיר על שולח� הדיו� הציבורי

בשכב� "בשאלה מהו , לדוגמה, יוק הלמדני נוגעתבקשת הד. המלאה של הפסיקה
או שאנו , וא� מדאורייתא אנו נוהגי� בזמני קריאת שמע הנכוני�, של היו�" ובקומ�

בקשת הדיוק . חייבי� לכוונ� אות� כדי לעשות את רצו� ריבונו של עול� ביתר דיוק
ועד ,  ימינושל" עד דרֹש אחי� אֹתו"מהו : ג� להלכות השבת אבדה, בי� השאר, נוגעת

כמה העלאת תמונת האבדה למרשתת היא היא הקיו� מדאורייתא של השבת אבדה בזמ� 
אינה עומדת במבח� ) הדומה להכרזה(וכל דבר אחר כגו� תליית מודעות ברחוב , הזה

על ספר פסיקת ההלכה , א� אמנ� כ� הוא. החובה ההלכתית לקיי� את השבת האבדה
נית� להקיש מה� , הדברי� נכוני� ביחס לדוגמות אלווא� . של הדור הזה להיראות אחרת

עול� ההלכה כולו מייחל לקיומו האותנטי ולדיו� ברצו� . על הצור� בכוונו� ההלכה כולה
מהפכת הזיכו� הפנימי בלימוד התורה מחלחלת היו� בעוז ג� אל תביעת פסיקת . 'ה

מי� העניי� ה� ולא סיבות שאינ� מ, ההלכה בדר� שתלמד כי אכ� זו ההלכה הראויה
 . המעצבות את רוחה

על , ל"שוחחתי ע� מורי ורבי הרב עמיטל זצ, ד"ביו� העצמאות תשמ, לפני שני�
, והוא ברוחב לבו ועומק דעתו השיב לי, שטחתי בפניו את מצוקתי הגדולה. סוגיות אלו

הכופרי� בקיומה של ההלכה ורואי� בה מקור (כי לולי היו אורבי� לנו הרפורמי� 
אי� לו ספק כי , )שהוויכוח עמ� קשה יותר(והקונסרבטיבי� )  ולא מקור סמכותהשראה

, הוא לא דיבר על חוסר סמכות לעשות כ�. התהלי� הזה היה עיקר לימוד התורה בזמננו
באמרי כי לא ייתכ� שהפחד ינחה את , ילדות הייתה בי והעזתי פני�. אלא על חוסר חכמה

. חייב להיות חלק מהשיקולי� א� לא מורה הדר� פחד מפני תוצאות שליליות –דרכנו 
, היו� אני מבי� יותר את החשש ואת הסיכו�. 'כשתגדל תבי�'בחיוכו הרחב כאילו אמר לי 

היענות לכוונונה של ההלכה לרצו� �אול� לא פחות מכ� את המציאות המסוכנת של אי
ת של ר עצמו צפה בכתביו את האפשרות שהבשורה התורני"הרב שג. שמי� מחייב

וחלקה ,  חלקה יצטר� לאגפי� השמאליי� של העול� החרדי–הציונות הדתית תיעל� 
ומוטלת עלינו , שני התהליכי� מכאיבי� מאוד. הגדול יותר יצטר� לעול� הקונסרבטיבי

אני מאמי� כי בשורת ההתקרבות לריבונו של עול� ולשמירת הלכה . חובה למנע�

 

�85' עמ, )2הערה , לעיל(ÌÈ¯Â·˘ ÌÈÏÎ : ר בנושא הצלת גוי פצוע בשבת"ראו את דיונו של הרב שג .16

86. 



 יובל שרלו

270 

בדר� , שעוברי� על פסיקת ההלכה בעיד� הזהאמתית טמונה בתהליכי� רבי� ומגווני� 
שממשיכה את השתלשלות התורה ממעמד הר סיני ועד ימינו ומובאת לדור שלנו בלבוש 

 . המתאי� לו

כמעט ואי� תחו� אחד ;  שלא נדרש בו דיו� מחודש˘ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂכמעט ואי� סעי� ב
וא הל� או שמא ה, בהלכה שאינו מחייב בדיקה א� הוא עדיי� נאמ� להלכה עצמה

וכל זה עוד הרבה לפני . וא� חסר דברי� שאינ� מצויי� בו, לאור� הדורות' לאיבוד'
, חזרה לחיי� לאומיי� וכדומה, שאנו דני� בכל המשמעויות של הקמת מדינת ישראל

 .שה� הרחק הרחק מגבול מאמר זה

¯·„ ˙È¯Á‡ 

� עסקו בפער ברוב� ה". חבל על דאבדי�"ו, ר"שיחות מועטות בלבד קיימתי ע� הרב שג
שרוי הייתי באות� ימי� במהפכה הגדולה . העמוק בינינו ובי� העולמות שאינ� מתחברי�

שבנוגע אליה� , אינני מתכוו� לחוויה הנבואית ולציפייה לה. שחוללו בי נביאי ישראל
הבשורה כי יש סדר . כי א� בתוכ� דברי הנביאי�, ר"הייתי יכול להיפגש ע� הרב שג

 היא שהביאה אותי –ות את הצדקה והמשפט כיסוד התורה כולה לתורה וכי יש לרא
לפתוח צוהר רחב יותר מבית המדרש שבו אני שרוי כל ימי חיי אל עבר החברה 

שפה ציבורית זו . מוסרית יותר ואתית יותר, ולפעול למע� היותה צודקת יותר, הישראלית
אד� היחיד ובקשר הוא עסק ב. א� שכמוב� לא התנגד לה, ר"לא עניינה את הרב שג

באות� ימי� כל מקו� חנייה לנכי� שלא נתפס על . המיוחד שבינו ובי� ריבונו של עול�
ואילו , נראה לי כגילוי אלוהי� וכטוב והיפה שבבריאה', רק לרגע'ידי פושע שחנה ש� 
הסעירה כוונה יותר מדויקת וגילוי יותר פנימי , בנפשו פנימה, ר"את רוחו של הרב שג

 . מונה של האד�בעבודת הא

א� שכנראה אי� היא האות . ר"ע� הזמ� אני נחש� יותר ויותר למשנתו של הרב שג
אלא שזכיתי להכיר את אחד , לא זו בלבד. היא חלק מהמילי� והמשפטי�, שלי בתורה

ר בתחו� הלמדני הטהור שבו אני עוסק כל "הבודדי� הממשי� את משנתו של הרב שג
 'ת עד כמה נפתחי� שערי� דר� תחומי� אלה לעבודת הולראו, הרב מומי פאלו�, חיי

, אני מערי� כי לו היינו נפגשי� היו� היה לנו הרבה יותר על מה לדבר. ולקריאה בשמו
מאמר זה הוא חלק . בעיקר הקשבה שלי לבשורה שבמשנתו.  למה להקשיב–ובעיקר 

השונות אני מאמי� כי קריאותיו . מהקשב הפנימי למה שהוא ביקש לאפשר בחייו
והסערה החרישית שהוא חולל הולכת ומכה , מהדהדות בצורות שונות בבני אד� שוני�

 .גלי� לכיווני� שא� הוא לא שיער את גבול�

 


